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phRynosoma coRnutum (h&RUn) 
oe qeoooRnde pAdhagedis 

Op Zaterdag 5 Juli 1947 ontving onze 
Importdienst per K.L.M. uit New York een 
zending van 25 stuks Gedoornde Padhage-
dissen, welke dieren in prima conditie 
arriveerden! 

6OOR a. th. Reijst, zwolle 
Met tekeningen 
door Mevr. M. Alberts-Reijst 

zomer, enige dezer dieren mocht bevatten, 
wil het mij voorkomen, dat ik het beste 
doe het opstel van een zekere heer Mar-
herr weer te geven, dat ik aantrof op 
pagina 175 van de jaargang 1924 van het 

M 

Phrynosoma cornutum (Harlan) Gedoornde Padhagedis 

Dit bracht mij in herinnering, dat ook ik — 
zij het dan korte tijd — in het bezit ben 
geweest van deze interessante hagedis en 
dat er in onze Nederlandse vakbladen naar 
ik meen, nog nimmer over geschreven is. 
Aangezien, zoals ik reeds opmerkte, mijn 
terrarium slechts korte tijd, namelijk een 

voormalige Duitse tijdschrift „Bldtter fur 
Aquaiien- & Terrarienkunde". 
Deze liefhebber toch weet met zijn rijke 
ervaringen op terrariumgebied er meer 
over mee te delen dan ik. 
Wat hij er over schrijft komt overigens 
vrijwel overeen met mijn bevindingen, met 
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uitzondering dan van die der levensduur 
dezer hagedissen en het voedsel; bij mij 
wilden ze alleen maar mieren eten, maar 
dat heeft dan ook waarschijnlijk meer aan 
mij zelf gelegen. 
Hij zegt dan het volgende: 
..Phrynosoma cornutum, door Harlan in 
1825 eerst als Agama cornuta beschreven 
en vervolgens gerangschikt in de in 1828 
door Wiegmann opgestelde familie Phry-
nosoma, is wel de meest bekende en meest 
ge'importeerde soort der 17 (volgens Gar-
man) soorten omvattende familie Phryno-
somen. 
De padhagedis, of zoals de Amerikaan 
hem noemt „Texan Horned Lizard", is zo 
bekend, dat ik een beschrijving van het 
uiterlijk van het diertje wel kan nalaten. 
(Bij ons in Holland is het dier nu niet be-
paald zo bekend en ik verwijs daarom 
gaarne naar de afbeelding. Vert.). Goede 
uitvoerige opstellen daarover vindt men 
ook in „Bldtter" 1905 en 1915. Als ik nu 
mijn waarnemingen mededeel, dan doe ik 
dit deels op aandringen van een liefheb-
ber, anderdeels om de idee weg te nemen, 
als zoude dit dier heel moeilijk in een ter-
rarium te houden zijn. 
,Ik wil dan ook dadelijk voorop stellen: 
Phr. cornutum is bij juiste verzorging een 
zeer levendig, goed houdbaar en werkelijk 
aanbevelenswaardig pleegdier. 
Herfst 1923 ontving ik uit Philadelphia twee 
mooie exemplaren in een blikken doosje; 
ik wist dadelijk, dat het een paartje was, 
aangezien het vrouwtje soberder gekleurd 
was en een kortere staart had. De dieren 
waren veertien dagen onderweg geweest 
en hadden de reis in de postzak zeer goed 

doorstaan. Ik maakte voor hen een groot 
terrarium in orde, waarvan de inrichting 
uit droog, grof zand, kalksteenrotsen, 
Opuntia's en Sansevieria's bestond. Als 
gezelschap kregen ze twee jonge Egernia 
cunninghami, die met dezelfde import 
waren medegekomen. Beide soorten heb-
ben zich steeds goed met elkander ver-
dragen. 
Het terrarium was niet verwarmbaar, de 
kamertemperatuur bedroeg ter wille van 
mijn dieren overdag 20 gr.—25 gr. Celsius, 
en zonk 's nachts hoogstens op 12 gr,— 
14 gr. O, aangezien ik de gehele winter 
tot 's nachts twee uur studeerde en dan 
voor 't naar bed gaan de kachel nog eens 
flink verzorgde. Om half acht 's morgens 
was ik weer present en stookte de kachel 
weer op. Een bodemverwarming gaf ik de 
dieren, door een militaire veldfles met heet 
water gevuld onder het zand te stoppen. 
Deze primitieve verwarming heeft zich ech-
ter als „zeer goed" doen kennen. 
Als voeder gaf ik allereerst meelwormen, 
die echter de eerste dagen door de Phry-
nosoma's versmaad werden, daarentegen 
door de Egernia's dadelijk in schrikbaren-
de hoeveelheden verorberd werden. De 
derde dag aten de beide Phrynosoma's 
verscheidene op het zand geworpen meel-
wormen; enige dagen later ledigden beide 
een bakje met circa veertig meelwormen 
onder levendig knikken met de kop. 
Bij zonneschijn, welke zij op het zuid-
venster bij mij van 10 uur 's morgens tot 
tegen 17 uur 's avonds hadden, woelden 
zij vaak in het zand en liepen veel in het 
rond. Desniettegenstaande meende ik ech-
ter dat de temperatuur van de lucht niet 

Koppen van verschillende Phrynoso-
masoorten, volgens Dltmars. 

1. Phr. dltmars! Stejneger 
2. Phr. douglassll douglassll (Bell) 
3. Phr. solare Gray 
4. Phr. coronatum blalnvlllll Gray 
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hoog genoeg was, daar ze meestal vlak 
op de bodem op de met zand bedekte 
veldfles-verwarming lagen en bijna alleen 
bij zonneschijn de ogen open hadden. 
Ik maakte toen voor hen een oud aquarium 
van 45 X 25 X 30 cm met zinken bodem 
en verwarmingskegel (beter ..verwarmings-
koepel") in orde. Hierin deed ik een laag 
grof, zuiver gewassen en uitgegloeid 
rivierzand, 6 cm hoog, zodat de verwar-
mingskoepel, die ik met een net van ijzer-
gaas omgeven had, volledig bedekt was. 
Beplanting: een Crassula soort in een klein 
potje. Inrichting: twee kleine kalksteen-
rotsjes. Als verwarmingsbron nam ik een 
gewoon nachtlichtje met raapolie, een 
volkomen betrouwbare en absoluut onge-
vaarlijke verwarming, waaraan ik boven 
elke andere verwarming, de voorkeur geef. 
Aangezien het mijn doel was niet alleen 
de bodem te verwarmen, maar ook de 
lucht er boven, dekte ik dit terrarium met 
een ruitje volkomen af. Ventilatie heeft nu 
niet plaats, maat daarvoor in de plaats 
luchtte ik het 's morgens voor het in bedrijf 
stellen der verwarming en vervolgens nog 
eens. 's middags en 's avonds. . 
Door het absoluut zuivere zand en slechts 
een enkele plant, bleef de lucht in het 
terrarium goed en zuiver. De plant werd 
er af en toe eens uit genomen en in een 
bakje met water gezet, overigens slechts 
even en voorzichtig begoten. Op deze 
wijze bleef het zand geheel drooq en het 
beetje water, dat uit de bloempot ver-
dampte, zette zich tegen de ruiten af en 
werd door de padhagedissen afgelikt. De 
beide Phrynosoma's betrokken nu hun 
nieuw kwartier. Waren ze reeds te voren 
grappig en levendig, nu kon men ze haast 
niet meer herkennen. Bijna voortdurend 
waren ze in beweging, in een ogenblik 
waren ze ingewoeld, zodat vaak slechts 
het bovenste deel van de kop en de licht-
gekleurde rugstreep zichtbaar waren, dan 
weer maakten ze jacht op insecten of 
knikten elkaar toe. 
In December ontving ik in een sigaretten-
doos met een beetje droog Sphagnum 
(veenmos) een derde exemplaar, een 
prachtig mannetje uit Philadelphia toege-
zonden. Niettegenstaande sneeuw en ijs 
kwam het diertje in de beste gezondheids-
toestand aan (de gelijktijdig toegezonden 
slangen waren onderweg gestorven). Ik liet 
de nieuw aangekomene eerst aan de 
kamertemperatuur wennen en zette hem 
toen een dag in het grote terrarium bij de 
Egernia's. Hij groef zich dadelijk in het 
zand. Een uurtje later was hij er weer uit 
en at meteen een twintigtal meelwormen 
op. Het was dus wel een kerngezond en 
niet zwak diertje. Toen kwam het bij de 
andere Phrynosoma's. Begroeting door 
kopknikken was het eerste. Dit kopknikken 
is het zekerste teken van -welbehagen, 
wordt vooral bij zonneschijn elk ogenblik 

gedaan, en altijd tweemaal achter elkaar. 
Zodra ean dier knikt, doen de andere 
dieren deze beweging dadelijk na. 
Wat het voeder betreft zijn mijn drie dieren 
absoluut niet kieskeurig. Meelwormen, 
vliegen, bromvliegen, motten, vlinders en 
mottenlarven (dit voermiddel, n.l. larven 
van de wasmot, stond mij de gehele winter 
ter beschikking door eigen kweek) worden 
zonder voorbehoud aangenomen. Zoals ik 
in andere opstellen lees, moeten de pad-
hagedissen in het vangen van vliegen nog-
al onbeholpen zijn, zodat het afknippen 
der vleugels wel raadzaam is. Ik verzeker 
u, dat elke in het terrarium geworpen 
bromvlieg binnen twee tot drie seconden 
verorberd is, als het haar niet gelukt, 
dadelijk de dekruit te bereiken. De pad-
hagedissen storten zich dadelijk, zo snel 
zij maar lopen kunnen, op elke bromvlieg 
en springen deze zelfs naar boven na. 
Meelwormen worden op de manier der 
padden met de tong gegrepen. Vliegen 
misschien net zo, echter kon ik door de 
snelheid waarmede het gebeurde dit niet 
nauwkeurig waarnemen. 
Sedert de dieren in hun verwarmbaar ter-
rarium zijn, lopen zij hoog op hun poten 
in het rond, af en toe gaan ze ook liggen 
om zich te zonnen. De temperatuur van de 
bodem is, vooral boven de verwarmings-
koepel, zeer warm, echter ook weer niet 
zo warm, dat de dieren zich branden kun-
nen. De luchttemperatuur bedraagt over-
dag 25—26 gr. C , daalt 's nachts op circa 
16 gr. Celsius. De verwarming moet des 
avonds beslist uit qedaan worden, dan 
woelen de dieren zich in het zand. 
Voor mijn bezoekers vormde het Phryno-
soma-terrarium altijd een bijzonder aan-
trekkingspunt, niettegenstaande ik een 
ongehoord groot aantal dieren bezat met 
ten dele werkelijk imposante exemplaren. 
De stekels maakten grote indruk, en ook 
was het gelijktijdig kopknikken der drie 
dieren altijd een leuk gezicht, iets, dat 
natuurlijk altijd plaats vond als er iemand 
bij het terrarium kwam. Half in het zand 
ingegraven exemplaren werden door de 
bezoekers altijd over het hoofd gezien, 
daar de kleur zich geheel aan die van 
het zand aanpast. 
Het gehele geheim der verzorging van deze 
dieren berust slechts in de bodem- en 
luchtverwarming. Dit punt wordt zeker 
meestal, doordat de wanden van een ter-
rarium uit gaas bestaan, over het hoofd 
gezien. In de woestijnen van Texas en 
Mexico krijgt men echter niet alleen warme 
voetzolen, maar ook een natte zweetband 
aan zijn hoed. 
Zomers zal ik hen ook mieren en zand-
loopkevers als voedsel geven. Even zo 
goed zal ik natuurlijk gedurende de honds-
dagen dikwijls de dekruit er af moeten 
nemen. Mijn exemplaren stammen uit 
Texas, kwamen toen in handen van mijn 
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vriend en leverancier in Philadelphia, die 
de dieren eveneens goed verzorgde. Zij 
hadden dus het transport van 14—16 dagen 
met de briefpost slechts te doorstaan. 
Als ik zo mijn Phrynosoma's bekijk, is het 
mij onverklaarbaar, hoe men dergelijke 
montere en uiterst levendige dieren als 
zwak en teer kan bestempelen. Zelfs tijde-
lijke sterke koude van plus minus 3 gr. C. 
schaadt de dieren niet. 
Een ..bloedspuiten", waarover meermalen 
in de vakbladen bericht wordt, heb, ik tot 
Er zljn een 17-tal soorten Phrynosoma. Of de 25 
stuks. welke door ons gelmporteerd werden alle 
tot de soort cornutum (Harlan) behoorden. Is ons 
niet bekend, maar daarom drukken wij hlcrblj 
vier koppen af, van enige meer bekende soorten, 
getekend naar Dltmars. 
De diverse soorten kan men zeer goed determi-
neren aan de hand van het werk ..Handbook of 
Lizards", geschreven door Hobart M. Smith, ult-

In het October/November nummer van het 
Zwitserse „Zeitschrift fur Aquarien- und 
Terrarienkunde", 1946, troffen wij een inte-
ressant artikeltje aan over het bovenstaan-
de onderwerp. De schrijver had zeer goede 
resultaten bereikt met een Philips-verduis-
teringslamp voor gebruik in de buitenlucht 
(waarschijnlijk voor het belichten van weg-
wijzers enz.). Wij hebben ons hieromtrent 
in verbinding gesteld met de Nederlandse 
Philipsfabrieken, die alle mogelijke moeite 
hebben gedaan om te weten te komen, 
welke lamp bedoeld werd, aangezien het 
hier een fabrikaat betrof van een der bui-
tenlandse dochtervennootschappen. Het 
bleek te zijn een hier vrijwel onbekende 
gloeilamp, voorzien van een zgn. Woods-
glasballon, die het zichtbare licht absor-
beert en het zgn. langgolvige ultra-violette 
licht (pl.m. 3100—4100 Angstrom) doorlaat. 
Zij is in ons land nooit verkrijgbaar ge-
weest. De N.V. Philips' Gloeilampenfabrie-
ken te Eindhoven was verder zo vriendelijk 
in haar laboratoria enkele lampen te 
onderzoeken in hoeverre die voor terra-
riumbestraling geschikt zouden zijn. Men 
schreef ons hierover het volgende: 
„Naar aanleiding van het schrijven van de 
heer v. d. L. over Ultra-violette bestraling 
van hagedissen e.d., hebben wij het spec-
trum van enkele lampen wat nader beke-
ken en zijn tot de gevolgtrekking gekomen, 
dat een gewone 40 Watt lamp eenzelfde, 
zo niet meer heilzame werking moet heb-
ben dan de 40 Watt lamp in Woodsglas-
ballon. 
De doorlating van het normale ballonglas, 
dat nog geen mm dik is, in het gebied van 
3000—4000 Angstrom, is' beslist groter dan 
die van Woodsglasballons. Dat indertijd 
Woodsglasballons gebruikt zijn, vond zijn 
reden in het feit, dat het zichtbare licht 
uitgefilterd moest worden, iets dat bij de 
bestraling van hagedissen e.d. niet nodig is. 

dusver bij mijn exemplaren niet kunnen 
waarnemen. Dit zou dan moeten gebeuren, 
als de dieren zeer opgewonden werden 
door het een en ander dat hen niet beviel, 
of door schrik, en bestaan uit een straaltje 
bloed dat uit de ogen kwam. 

Ook ik heb zo iets nooit waargenomen, 
terwijl toch de dieren bij mij vaak genoeg 
door het een of ander voorval schrokken. 
Ik meen dit bloedspuiten dan ook naar 
het rijk der fabelen te moeten verwijzen. 
gegeven door Comstock Publishing Co., Inc., 
Ithaca. 
Aanwezig in de blbliotheck onder no. 94. 
Voor zover nog voorrndig kunnen deze zeldzame 
padhagedlssen worden besteld bij de heer J. B. 
ten Veen. Beukelsweg 46a. Rotterdam-West a 
/ 7,50 per stuk. Bestelllng uitsluitend per post-
wissel. 

Dat bestraling met zonlicht door de ruiten 
van een terrarium niet Kelpt, wordt waar-
schijnlijk veroorzaakt door de meestal zeer 
aanzienlijke dikte van het glas. 
Wij zouden dus willen adviseren eens een 
proef te nemen met een normale lamp 220 
—230 V, 40 W op dezelfde wijze als de 
heer Mdder in Zwitserland met de 40 W 
Ultra-violet deed. 

Eindhoven, 20 Febr. 1947. 
w.g. Dr W. Geiss." 

Wij mogen van deze plaats wel eerst eens 
onze dank uitspreken voor de vlotte en 
prettige wijze waarop men ons bij Philips 
van inlichtingen voorzien heeft, en nemen 
dan de gelegenheid waar, nog enkele op-
merkingen over Ultra-violette stralen in het 
terrarium hieraan toe te voegen. 
Planten zowel als dieren hebben die stra-
len nodig, en waar gewoon vensterglas 
(zgn. dubbeldik glas), zoals wij dat meest-
al voor onze terrariumruiten gebruiken, 
slechts 1 % van het aanwezige ultra-violet 
doorlaten, heeft de terrariumliefhebber al 
sinds jaar en dag gezocht naar wegen om 
deze heilzame krachten beter te benutten 
dan tot op heden het geval kon zijn. 
Er bestaat — of bestond — zgn. Vitaglas, 
erg duur, zeer zeldzaam, dat veel meer 
van deze stralen doorliet, een vrome wens 
voor ons. En verder trachten wij ons te 
helpen met het opschuifbaar maken der 
ruiten en horregaas daar achter aan-
brengen, ol wel speciale zonterraria ma-
ken — geheel van horregaas — waarin 
men gedurende enkele uren per dag zijn 
reptielen onderbrengt. Het is allemaal be-
zwaarlijk en lang niet ideaal. 
Maar nu mag ik, daarin gesteund door 
hetgeen Dr Geiss vermeldt, wel een erva-
ring uit de practijk verklappen, die ik altijd 
zorgvuldig verzwegen heb, omdat ik geen 
enkele wetenschappelijke waarborg had 
voor de juistheid ervan. Het is namelijk 

BestRALinq van Reptielen met uLtRa-violet Licht 
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dit, dat ik indertijd buitengewoon goede 
resultaten had met het kweken van hage-
dissen in een terrarium dat zijn licht vrij-
wel uitsluitend ontving van een gewone 
electrische lamp! 
De plaats, die ik voor een terrarium be-
schikbaar had, ontving nu eenmaal weinig 
zon, maar, men weet hoe het gaat: het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan, ik 
moest en zou hagedissen houden, en om 
de arme dieren daar in de schaduw ten-
minste nog enig plezier in 't leven te gun-
nen, en om mijzelf des avonds na gedane 
dagtaak op een prachtig schouwspel te 
vergasten, ging gedurende de gehele 
avond de electrische lamp (een heel ge-
wone 25 W) in het terrarium aan. 
De bak was dan verder geheel met glas 
afgedekt en al spoedig begon de tempe-
ratuur aanmerkelijk te stijgen, en de die-
ren, verkleumd door hun schaduwbestaan 
overdag, werden wakker en groepeerden 
zich en dartelden in het licht van de lamp. 
Kortom, het was een lust om te zien. Maar 
Lacerta muralis ging paren, evenals L. 
vivfpara en L. agilis; de wijfjes werden 
drachtig, er was geen spoor van ziekte, ja. 

pokkenvlekken e.d. verdwenen op de duur. 
Ik schreef dat toe aan mijn electrische 
lamp, maar waagde het niet er met ande-
ren over te spreken, omdat de onnatuur-
lijke wijze waarop ik mijn pleegkinderen 
hield, toch zeker wel hun misnoegen zou 
hebben opgewekt. En lezen we nu wat 
Dr Geiss schrijft, dan blijkt het zeer wel 
mogelijk, dat ik toch gelijk gehad heb, en 
dat de electrische lamp met het uitzenden 
van warmte en ultra-violet licht, al is het 
dan maar in kleine hoeveelheden, het van 
het natuurlijke zonnelicht, dat door onze 
terrariumruiten vrijwel van ultra-violet 
wordt ontdaan, gewonnen heeft. 
Ik mag dan ook onze leden opwekken, om 
het ook zo eens te proberen; men herinnere 
zich, dat ik me indertijd al eens heb uit-
gesloofd om het zgn. Aesthetische terra-
rium te verdedigen, welnu, het terrarium, 
dat ik hierboven beschreef, was een lust 
voor de ogen en bovendien bleek het ook 
voor de dieren een uitstekende verblijf-
plaats te zijn, al was het dan in strijd met 
de geldende wetten van de terrarium-
lieihebberij. 

D. J. v. d. Laan. 

AinphiBieen en 6e wetenschap 
Naar aanleiding van het "artikel van ons lid, 
de heer A. Th. Reyst, op pagina 53 van het 
Aprilnummer, jaargang 5, waarin een bio-
logisch gedeelte voorkomt over de Xeno-
pus laevis Daudin, hebben wij ons tot 
enige inrichtingen gewend, waarvan ons 
bekend was, dat aldaar proeven werden 
genomen met amphibieen. 
Van de N.V. Organon te Oss ontvingen wij 
de volqende mededeling, waarmede ge-
interesseerden wellicht gebaat zijn. 
„In antwoord op uw brief delen wij u 
mede, dat inderdaad in ons laboratorium 
proeven worden genomen over het gebruik 
van kikkers voor het vaststellen van 
zwangerschap, zulks naar aanleiding van 
enige over dit onderwerp verschenen pu-
blicaties. Wij vergelijken voorlopig de met 
deze proeven verkregen resultaten met die 
van een andere reeds jaren lang door ons 
toegepaste reactie op muizen en ratten, 
de z.g. Aschheim en Zondek reactie. 
Wij mogen u verwijzen naar enkele recente 
artikelen, die over dit onderwerp zijn ver-
schenen. 
Dit zijn: De Bourgraaf en Dingemanse; Ned. 
Tijdschr. voor Geneeskunde, deel 91, No. 
42, jrg. 1946; Mighorst; Vakblad voor bio-
logen, deel 27, No. 4, April 1947. 
Hierin vindt u ook verdere literatuur over 
dit onderwerp vermeld. In het kort gezegd 
komt de reactie hierop neer dat men de 
kikkers waarvan de hypophyse (het onder-
ste hersenaanhongsel) is weggenomen. en 
die dientengevolge veel lichter van kleur 
geworden zijn, een kleine hoeveelheid urine 

inspuit. Indien deze urine afkomstig is van 
een zwangere vrouw, wordt de kleur van 
de kikker na enige tijd (meestal 10 d 30 
minuten) tijdelijk weer donkerder. Voor deze 
proef gebruikt men de gewone groene kikker 
(Rana esculenta.) 
Wat het gebruik van Xenopus voor 
zwangerschapsreacties betreft: inderdaad 
wordt reeds gedurende geruime tijd van 
de eigenschap van het vrouwelijk dier, om 
na .inspuiting van een bepaalde dosis 
gonadotroop hormoon na betrekklijk korte 
tijd tot het leggen van eieren over te gaan, 
gebruik gemaakt om de diagnose zwanger-
schap te stellen. 
Er bestaat over dit onderwerp (de z.g. 
Hogben-test) reeds een uitgebreide litera-
tuur. 
Een opgave van enkele recente publicaties 
volgt hieronder. Hierin zijn weer verwij-
zingen naar andere literatuur te vinden. 
Danon, Schweiz. Mediz. Wochenschr. Bd 
77, No. 246, 1947; Landgrebe en Samson, 
Journ. of Obstetrics, Vol. 51, No. 2, biz. 133, 
1944; Daels en Delaumois, Ned. Tijdschr. v. 
Geneesk., deel 84, No. 28, biz. 2630, 1940; 
Foote en Hegar Jones, Americ. Journ. of 
Obstetr. and Gynecology, Vol. 51, No. 5, 
biz. 672, 1946." 
Het doet ons een genoegen te kunnen 
mededelen, dat over dit onderwerp enkele 
zeer leerzame artikelen zullen verschijnen, 
geschreven door de pharmacoloog Dr K. 
Knoppers, Amsterdam en door de heer 
J. Bovenkerk, Amsterdam, van onze Sectie-
dienst. t. H. 
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het teRRARium van 6eze nuan6 
Een speciaal boomkikvorsenterrarium &OOR t h . J. p . coRtiellSSen h a a R l em 

Met enige foto's en tekeningen door de schrijver 
De boomkikvorsen verschillen in hun leef-
wijze zodanig van onze amphibieen, dat ze 
eigenlijk niet geschikt zijn. voor een gezel-
schapsterrarium (zij voelen zich daarin niet 
thuis en zitten ergens boven tegen het dek-
sel te treuren), zodat ik voor mijn groentjes 
een speciaal terrarium heb gebouwd, het-
welk ik u hieronder zal beschrijven. 

U L _ 

a 
Het terrarium, zoals u hier ziet algebeeld, 
heeft de volgende afmetingen: lang 35 cm, 
breed 25 cm, hoog 55 cm. Het is dus tame-
lijk hoog. Dit is ook het belangrijkste. Door 
het kleine bodemoppervlak neemt het niet 
veel ruimte in. Het glazen deksel sluit over 
de voorruit heen, en wanneer men het dek-
sel opent, kan de voorruit omhoog gescho-
ven worden. De zijwanden bestaan geheel 
uit gaas en in de rechterzijwand onderaan 
is een deurtje (voor de beide zijkanten van 
het terrarium heb ik nog glazen deuren 
gemaakt, daar de lucht, door de verwarm-
de kamer, in het terrarium zo droog werd, 
dat de planten dood gingen). De achter-
wand is van triplex, waartegen ik een uit 
een stuk bestaand stuk schors gespijkerd 
heb; de schors pelde ik van de stam van 
een populier. 
Omdat het natuurlijk ook een vochtig ter-
rarium is, heb ik een zinken bodembak ge-
bruikt; deze is in tweeen verdeeld. Het 
voorste deel is gevuld met water. De af-
scheiding water—land is een schuinstaand 

Schema scheiding water- en landgedeelte 
zinken schotje; dit heb ik met zwartge-
maakte (O.I. inkt) cement gecamoutleerd, 
terwijl beide delen zijn voorzien van een 
afvoerbuisje. Doordat het terrarium een 
verhoogde bodem heeft, was 't mogelijk de 
afvoerbuisjes van de bodem van het ter-
rarium naar achter te leiden. De verlichting 
bestaat uit een oude electroiytbus, die als 
reflector dient voor een naaimachinelamp-
je; dit lampje dient tegelijk tot lichtbron en 
verwarmingsapparaat. Door het waterge-
deelte van de bodembak loopt een koperen 
buis, zodat het eventueel ook nog mogelijk 
is het terrarium door middel van een kabel 
te verwarmen. 
In dit terrarium bracht ik een grondlaag 
aan, die bestond .uit een meiigsel van turf-
molm, bladaarde en rivierzand. De be-
planting bestaat uit varens; verder staan 
er nog een paar decoratieve takken in 
(berk en populier). Het geheel was nu klaar 
voor de ontvangst der bewoners. 
Naar aanleiding van een ..advertentie" in 
Lacerta ging ik naar een handelaar, die 
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Foto van het 
terrariuminterieur 

t 

*i*m# 

jonge boomkikvorsen aanbood. Het waren 
inderdaad jonge. nog geen centimeter 
groot! Thuis gekomen zette ik ze in 'n bakje 
lauw water, want ze waren gruwelijk ver-
droogd. Het was November en daar het 
me onmogelijk leek deze magere diertjes 
te laten overwinteren, besloot ik ze maar 
deze winter door te voeren in 'n verwarmd 
vertrek. Ik gaf ze eerst fruitvliegjes (Droso-
phila) en later kocht ik de verpopte vlie-
genmaden op in 'n hengelsportwinkel. Ik 
had nu iedere dag vliegen to tda t . . . ze 
allemaal tegelijk uitkwamen en er hondei-
den in m'n vliegenpot gonsden. Ik Het de 
heleboel vrij en van stonde af aan kwam er 
geen cocon meer uit. Nu voer ik meelwor-
men. Van de zes boomkikkers weigert er 
slechts een te eten. Ze zijn geweldig ge-

groeid en nu reeds 3 cm lang! Af en toe 
hoor ik er een zachtjes kwaken, de eerste 
pogingenl Ik zet het terrarium z6, dat het 
af en toe wat zon krijgt, liefst 's avonds, 
want het zijn ..schemerdieren"; dus voer ik 
ook 's avonds. Het is een lust om te zien 
hoe de anders zo rustige diertjes plotseling 
actiei worden. U weet uit ervaring natuur-
lijk hoe moeilijk het is een vlieg te vangen. 
U zult verbaasd zijn over hun vangkunst! 
Bijna nooit missen ze en ze kunnen heel 
wat aan; vooral 's zomers is het zaak over-
vloedig te voeren. Spinnen vormen ook een 
goed voer. Geef liefst niet te veel meelwor-
men! Jonge diertjes krijgen fruitvliegjes. 
Ik hoop nog eens met mijn boomkikvorsen 
te kweken en dan hoort u er wel van. 
Veel plezier met uw boomkikkers. 

NUTTIG NOOTJE 
Een onzer leden meldt, dat hij zijn pas 
gekochte Noord Amerikaanse sierschild-
padjes gewoon in de open lucht houdt, 
d.w.z. in een vijver van zijn tuin (aan-
gelegd op een goed zonnige plaats!), af-
geschut met fijnmazig kippengaas. 
De fraai gekleurde, zeer levendige water-
schildpadjes voelen zich kennelijk zeer 
behaaglijk; rusten en zonnen op de blade-
ren van plomp en waterlelie, duiken naar 
rode muggenlarven, vreten daphnia's bij 

massa's, verslinden slakken, waarvan de 
huisjes te voren verbrijzeld zijn, kortom 
gedijen prachtig in de open lucht. 
Zoals wellicht bekend is directe zonbestra-
ling het ware voor het houden van schild-
padden, ongeacht of het land- dan wel 
waterschildpadden zijn. Bezitters van vij-
vers en openluchtterraria, doet uw voor-
deel met deze mededeling. 
Onze Importdienst levert u deze schild-
padjes voor slechts / 3,— per stuk. 
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TvXrKde BiBliothecaRis 
D. J. v. d. Laan. Malakka-
straat 188. 's-Gravenhage. 
Postrekening 59311. 
Men gelieve aan de boeken-
lljst de volgende nummers 
toe te voegen: 
No. 111. Copela, Jaargang 
1939. Waarborgsom / 10,—. 
Dit is het bekende Amerl-
kaanse blad, gewijd aan de 
koudbloedlge gewervelden 
(reptielen, amphibieen en 
vissen). Het houdt zich 
hoofdzakelijk bezig met de 
dieren van de nleuwe wereld, 

zodoende zal een Jaargang als deze voor vele van 
onze leden eerst belang krijgen, wanneer de lm-
porten uit Amerika beginnen. Maar wie wljs is, 
stelt zich nu al op de hoogte. Onze blbllotheek 
is al rijk voorzien van materiaal op dit gebied. 
No. 112. Cowles & Bogert, A preliminary Study of 
the Thermal Requirements of Dessert Reptiles 
(Over de warmtebehoefte van in de woestijn 
levende reptielen). waarborgsom / 2,50. 
No. 113. Colbert. Cowles & Bogert, Temperature 
Tolerances in the American Alligator and their 
bearing on, the habits, evolution and extinction 
of the Dinosaurs (hetgeen verkort wil zeggen: 
Grenzen van de temperaturen, waarbij de alli-
gator kan leven. voorts hun gelijkenis met en 
aistammtng van de Dlnosaurus). 
Met zeer Interessante afbeeldlngen. Waarborgsom 
/ 2.50. 

Leestafel 
De Levende Natuur. Febr./Mrt. 1947. wijdt enkele 
waarderende woorden aan onze Herpeto-geogra-
flsche Dienst, en wekt op tot medewerklng. Ons 
Ud W. C. G. Onstenk. Maastricht, geeft in het-
zelfde nummer een opsomming van de In Zuld 
Llmburg voorkomende reptielen en amphibieen. 
Umwelt, maandblad uitgegeven door het Blolo-
gisch Station ..Wilhelmlnenberg" te Wenen (Oos-
tenrijk). Maart 1947. 
Hans Psenner schrijft over hagedissen en slangen 
uit Zuld Tirol en maakt de volgende Interessante 
opmerklng. Smaragdhagedissen, welke hij vlng op 
ultgesproken vochtig-warme plaatsen, waren vaak 
behept met pokkenachtlge vergroellngen aan hun 
staart en werden overigens geenszins vrij van 
parasieten gevonden. Schrijver meent deze stand 
van zaken te mogen aflelden uit de vochtlge om-
vingerwljzing voor de terrarlumhouder, die sma-
ragdhagedissen houdt! Elbl schrijft over Bufo 
viridis (met goede foto's). Otto Koenig over het 
vangen, verhandelen en houden van dieren en 
de daaraan verbonden mlsstandcn. Dr Machura, 
in aansluiting daaraan. deelt een en ander mede 
over het vangen van dieren en de natuurbescher-
mlng. Belden ergeren zich aan het tot uitroelens 

BetAlinq OCR contRiButie 
1 October a.s. begint er weer een nieuw ver-
eniglngsjaar! Per die datum Is dan ook weer de 
contrlbutle voor dit vereniglngsjaar, dat loopt 
van 1 October 1947 tot 30 September 1948 ver-
schuldlgd. Het bestuur doet een zeer dringend 
beroep' om zoveel mogelijk de Jaarcontrlbutte ad 
/9,50, of anders Z4.75 voor de eerste helft, in de 
loop van de maand September te storten op 
postrekening 441084 ten name van: Penning-
meester ..Lacerta", Dordrecht. 
Zij die op 1 October niet hebben geglreerd ont-
vangen een postkwitantle aangeboden voor / 4.7C 
plus 15 cent lncassokosten. totaal voor / 4,90. voor 
de eerste helft van het vereniglngsjaar. 
Willcn wij ons werk in stand houden dan is aller 

No. 114. Bogert & Oliver. A preliminary Analysis 
of the Herpetofauna of Sonora. (Een voorloplge 
analyse van de herpetologlsche fauna van Sonora, 
een landstreek bij CalifornlB), waarborgsom /5 ,—. 
No. 115. Bogert, Dentitional Phenomena in Cobras 
and other Elapids with notes on Adaptive mo-
difications of Fangs (OVer de tanden bij Cobras 
en andere Elapiden). waarborgsom / 2,50. 
No. 116. Bogert, Herpetological Results of the 
Vernay Angola Expedition (De resultaten op her-
petologlsch gebied van de Angola expedltle van 
Vernay In Aequatoriaal Afrlka), waarborgsom 
/ 2,50. 
No. 117. Reptielen en Amphibieen, het Juist ver-
schenen boekje uit de serle: ,,Ktjk uit Je ogen" 
van Dr W. M. Kruseman en Rlnke Tolman. 
(Zie aparte boekbespreklng.) Waarborgsom / 3.—. 
No. 118. Prof. Dr Josef Gicklhorn, Wenn Tierc 
wandern.. . het eerste deeltje verschenen In de 
..Bindenschild"-reeks. Ons lid Erich Sochurek uit 
Wenen zljn wij zeer erkentelljk voor dit geschenk. 
Waarborgsom / 1,—. 
Voorts ontvlngen wij nog een aantal overdrukjes 
en losse publicaties ten geschenke van ons bui-
tengewoon lid ..The American Museum of Natural 
History" te New York, betreffende herpetologlsche 
verschijnselen (American Novltates en overdrukjes 
uit het maandblad ..Herpetologtca"), die zich 
minder goed lenen om in de blbllotheek onder 
een apart nummer te worden opgenomen. Men 
kan deze publicaties te alien tljde aanvragen bij 
de bibllothecaris. 

toe vangen van allerlei dieren voor de handel, en 
het ellendlge leven. dat vele dezer dieren bescho-
ren is door onoordeelkundige en achteloze onder-
brenging en ..verzorglng". 
The Aquarlst, Mel 1947, vermeldt voor ons van 
belang: Publlcatie over de gevaren. die verbonden 
zljn aan het gebruik van DDT-poeder; de Caro-
lina Box Turtle, een tuinvivarium, op welke 
artfkeltjes wij nog zullen terugkomen. 
Idem, Juni 1947. J. D. Romer over de Monitors 
(Warancn). T. Brown over het maken van een 
tuinvivarium (vervolg van vorige afleverlng). 
Water Life, Juni 1947. doet ons hart goed door op 
het omslag een fraaie foto te geven van Triturus 
cristatus carnifex (paartje). In aansluiting aan 
een aardig • artikel van Helen Spurway over 
..Newts of the Genus Triturus", hetwelk ge'illus-
treerd is met goede foto's. 
Ingcbondcn jaargangen. Enkele leden. die door 
ons hun Jaargangen van ..Lacerta" lieten inbin-
den, verzuimden alsnog te betalen. Wlllen zij het 
bedrag, waarvan zlj 15 Mei J.l. opgave kregen. 
omgaand overmaken, dan kunnen de resterende 
bandjes worden verzonden en deze zaak worden 
afgewerkt. 

medewerklng beslist noodzakelijk. Helpt mede 
..Lacerta" en haar maandblad en verdere service 
te bestcndlgen door zoveel mogelijk voor 1 Octo-
ber te betalen. 
De kosten van het lidmaatschap voor onze Bel-
glsche leden bedragen 160 B.Prs., eventueel te 
voldoen in twee halfjaarlijkse termijnen van elk 
80 B.Frs. aan ons lid J. Supply, Apotheker, Zwc-
vegemstraat 4, Kortrijk, postrekening 204554. Aan 
hem kunnen ook betallngen voor werktekenlngen 
a 15 Frs. per bouwschema met toelichtlhg worden 
overgemaakt. 

A. VAN DER GRAAF. 
Crispljnseweg 79rood 
Dordrecht, Pennlngm 

Betalen der contributie in Sept. betekent . . ,,Lacerta" uw voile steun geven 
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